Educatiepunt voor bedrijven
Wilt u met uw bedrijf:
• Bijdragen aan het inspireren en opleiden van uw toekomstige werknemers?
• Beter zichtbaar zijn voor de omgeving?
• Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen lokaal vormgeven?
• En daarom samenwerken met basis- of middelbare scholen?
Dan kan het Educatiepunt ondersteuning bieden. De samenwerking met scholen kost u
daardoor minder tijd en de impact is toch optimaal.

Educatiepunt
Het Educatiepunt is een organisatie waar creatieve projectontwikkeling centraal staat. We
realiseren verbinding tussen het onderwijs en bedrijven en organisaties. We zien kansen,
brengen partners bij elkaar, ontwikkelen projecten en zorgen voor uitvoeringskracht bij de
realisatie. Onze opdrachtgevers zijn scholen, bedrijven of overheden.
Wat het Educatiepunt kan betekenen voor uw bedrijf
Het Educatiepunt spreekt de taal van het onderwijs en weet wat er speelt in het onderwijs.
Zo kunt u makkelijk in contact komen met scholen en kunt u hulp krijgen bij het zodanig
inrichten van projecten dat er een goede match is tussen het belang van uw organisatie en
het belang van de leerlingen en de school. U kunt de denk-, doe- en innovatiekracht van
jongeren inzetten voor eigen vraagstukken of uitdagingen en kennismaken met werknemers
en klanten van de toekomst. De kinderen en jongeren leren over hun toekomst in de
samenleving en bij bedrijven en organisaties.

Producten en diensten
We ontwikkelen en ondersteunen bij de realisatie van verschillende typen projecten en we
leveren altijd maatwerk. Aan de hand van onderstaande voorbeelden geven bij een beeld
van de mogelijkheden.
Een gastles die staat als een huis!
U wilt graag op scholen vertellen over uw bedrijf en de beroepskansen die uw sector te
bieden heeft. Wij kunnen een gastles ontwikkelen of u helpen bij het verbeteren van een al
bestaande gastles. We starten met een vraaggesprek zodat wij voldoende informatie hebben
over wat u wilt vertellen, daarna gaan wij aan de slag en presenteren het concept. Na uw
feedback leveren wij een mooie gastles die past bij uw bedrijf, uw medewerkers en het
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onderwijs. Wij kijken zorgvuldig hoe uw gastles zo goed mogelijk kan aansluiten bij de
belevingswereld van de leerlingen en zo interactief mogelijk ingevuld kan worden.
Spreekbeurtmateriaal dat aanspreekt!
Leerlingen uit het basisonderwijs kunnen bij uw organisatie een interessant pakket met
digitaal & fysiek materiaal opvragen dat ze kunnen gebruiken bij een spreekbeurt over uw
bedrijf. Zo leren ze zelf meer over uw werkveld en worden ze geholpen om het verhaal op
een aansprekende manier ook over te brengen op hun medeleerlingen.
Blikopener
U heeft een vraagstuk waarbij u wel wat frisse denk-, doe- en innovatiekracht kunt
gebruiken? Of u wilt vanuit maatschappelijke betrokkenheid bijdragen aan het onderwijs in
de omgeving van uw bedrijf? Dan is een Blikopener een mooi project om in te zetten.
De leerlingen krijgen via een uitdagende opdracht een beeld van uw bedrijf en de
beroepskansen die de sector te bieden heeft. U krijgt waardevolle inzichten en inspiratie van
de leerlingen over uw vraagstuk. Onze ervaring is dat het samen werken aan een project met
kinderen en jongeren zeer verbindend werkt, ook binnen het bedrijf zelf!
Voor een omschrijving en voorbeelden vanuit verschillende scholen en over verschillende
thema’s, zie: https://educatiepunt.nl/wat-we-doen/blog-blikopeners/. Ons format biedt
kaders, maar de invulling is altijd op maat. Wij begeleiden het ontwerpproces met u en de
school, coördineren de uitvoering van het project en zorgen voor heldere communicatie.
Dit is ons bedrijf!
Uw bedrijf is gevestigd in een prachtig functioneel gebouw op een industrieterrein, langs een
provinciale weg of snelweg, of in een dorp of stad. Mensen komen daar dagelijks langs,
kennen het logo en de naam van uw bedrijf, maar hebben geen idee wat in uw gebouw
gebeurt. Zij zijn ook niet uw klant, dus dat is geen probleem. Maar u bent wel, net als andere
bedrijven, op zoek naar goed personeel. Onbekend maakt onbemind, dus… u wilt een
streepje voor hebben bij mensen in de omgeving van uw bedrijf. Geef mensen een beeld van
wat er binnen gebeurt, dat maakt de drempel veel lager om “aan te kloppen” voor werk.
Wat gaan we doen?
- Samen zoeken we een school in de omgeving die mee wil werken.
- De leerlingen verdiepen zich in de beroepen, werkzaamheden, producten en diensten
die horen bij uw bedrijf. Voor de leerlingen een mooie invulling van hun studiekeuzeen loopbaantraject!
- De leerlingen verbeelden de informatie samen met een kunstenaar en werken dit uit
tot een duurzaam te plaatsen object aan uw gevel of op uw grond.

Hoe we kunnen samenwerken
1. We komen graag langs voor een gesprek om uw vraag te bespreken en
mogelijkheden voor samenwerking met scholen te verkennen.
2. Wij maken een voorstel op maat dat van waarde is voor uw bedrijf.
3. Wij zetten ons netwerk en producten voor u in (zoals hulpmiddelen voor
projectontwerp, hulpmiddelen voor bedrijfsbezoek en gastlessen, voorbeelden van
projecten en werkvormen).
4. Wij besparen u veel tijd die u en uw medewerkers kunnen besteden aan de kerntaak
van uw bedrijf!
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